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SCT/41/3 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 أأبريل 10 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعوناحلادية و الدورة
ىل  8جنيف، من   2019 أأبريل 11اإ

من اتفاقية  11احلماية املؤقتة املمنوحة للتصاميم الصناعية يف بعض املعارض الدولية مبوجب املادة 
 باريس حلماية امللكية الصناعية: مشروع استبيان

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

 الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي يف ادلورة الأربعني للجنة  .1

ىل  12، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من العالمات( )جلنة س بانيا "2018نومفرب  16اإ لإعداد دراسة  ااقرتاح، قدم وفد اإ

عداد  هوالاقرتاح (. والغرض من SCT/40/8" )الوثيقة بشأأن حامية التصاممي الصناعية يف املعارض يف ادلول الأعضاء اإ

جنازهاائية دراسة اس تقص من اتفاقية ابريس  11فامي بني ادلول الأعضاء لتحديد كيف تنفَّذ امحلاية املنصوص علهيا يف املادة  واإ

لهيا فامي ييل بعبارة "اتفاقية ابريس"(  1محلاية امللكية الصناعية وكيف يفَّسَّ مفهوم "املعارض ادلولية الرمسية أأو )املشار اإ

 .املعرتف هبا رمسيا"

                                         
متنح دول الاحتاد، طبقا لترشيعها ادلاخيل، حامية مؤقتة لالخرتاعات اليت ميكن أأن تكون موضوعا ( 1من اتفاقية ابريس: ") 11فامي ييل نص املادة  1

ادلولية الرمسية أأو املعرتف  لرباءات، وكذكل لامنذج املنفعة والتصاممي الصناعية والعالمات الصناعية أأو التجارية وذكل ابلنس بة للمنتجات اليت تعرض يف املعارض
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ىل أأن "وخلص رئيس  .2 الأمانة س تعد مرشوع اس تبيان بشأأن الاقرتاح الوارد يف ادلورة الأربعني للجنة العالمات اإ

 (.SCT/40/9من الوثيقة  15" )الفقرة ظر فيه اللجنة يف دورهتا القادمةيك تن SCT/40/8 الوثيقة

للتصاممي الصناعية يف بعض امحلاية املؤقتة املمنوحة مرشوع اس تبيان بشأأن وبناء عليه، حتتوي هذه الوثيقة عىل  .3

. ويه تورد أأيضا معلومات أأساس ية عن منشأأ من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 11املعارض ادلولية مبوجب املادة 

 والتعديالت اليت أأدخلت علهيا لحقا.من اتفاقية ابريس  11 املادة

 معلومات أأساس ية

أأو عدم مالءمهتا من الأس باب اليت أأدت  ض احمليط هبااملية أأو الغمو خرتاعات يف املعارض العنقص حامية الالقد اكن  .4

برام اتفاقية ابريس. ىل اإ ، حيث تبيّنت صعوبة دعوة 1873وظهرت املشلكة يف املعرض ادلويل املقام يف فيينا يف عام  2اإ

بداعاهتم نظرا لعدم القدرة عىل ضامن حامي ومبناس بة ذكل املعرض،  3ة مالمئة.اخملرتعني واملبدعني الأجانب لعرض اخرتاعاهتم واإ

صالح قانون الرباءات. ويف وقت لحق، نظر مؤمتران دوليان بشأأن امللكية الصناعية، ُعقدا يف  ُعقد مؤمتر للتفاوض عىل اإ

 .1883، يف مرشوع اتفاقية محلاية امللكية الصناعية اعُتمد يف مؤمتر دويل بباريس يف عام 1880و 1878ابريس يف عايم 

"تتعهد الأطراف املتعاقدة السامية مبنح حامية مؤقتة (: 1883من اتفاقية ابريس ) 11ييل النص الأصيل للامدة وفامي  .5

تصاممي الصناعية والعالمات الصناعية أأو التجارية وذكل لل لالخرتاعات اليت ميكن أأن تكون موضوعا لرباءات، وكذكل 

مع ذكل، ظلّت الأطراف املتعاقدة تمتتع و  4."هبا رمسيا الرمسية أأو املعرتفابلنس بة للمنتجات اليت تعرض يف املعارض ادلولية 

 5رية حتديد أأساليب حتقيق امحلاية املؤقتة.حب

ىل تعديل املادة  .6  .املعقودة لحقاراجعة املأأو شطهبا يف مؤمترات  11وقُدمت عدة اقرتاحات تريم اإ

دراج حمك أأكرث تفصيال. غري أأن املادة اقرت  ُطرح(، 1900ويف مؤمتر املراجعة املعقود يف بروكسل ) .7 عُّدلت  11اح ابإ

" وأأنه يلزم 2" أأن الأطراف املتعاقدة ملزمة بسّن ترشيع حول املوضوع طبقا لقانوهنا احمليل، "1فقط لتوضيح نقطتني اثنتني: "

قلمي طرف منح امحلاية املؤقتة، سواء اكن املعرض  قلمي أأي بدل من  مامتعاقد مقاما يف اإ  6بدلان الاحتاد.أأو يف اإ

                                         
قلمي أأية دوةل مهنا . وجيوز لسلطات لك دوةل يف حاةل 4ل يرتتب عىل تكل امحلاية املؤقتة امتداد املواعيد املنصوص علهيا يف املادة  (2) .هبا رمسيا واليت تقام عىل اإ

دخال جيوز للك دوةل أأن تطلب ما تراه رضوراي من املستندات  (3). املنتج يف املعرض املطالبة فامي بعد حبق الأولوية، أأن جتعل رساين امليعاد يبدأأ من اترخي اإ

دخاهل املعرض.  اليت تثبت ذاتية اليشء املعروض واترخي اإ
 .149ص. ، 1969 ،املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية، اية امللكية الصناعيةمحلاتفاقية ابريس تطبيق بودهناوزن، دليل جورج  2

امحلاية الوطنية وادلولية، دار نرش جامعة هارفارد، اكمربيدج، ماساشوستس،  –ب. لداس، الرباءات والعالمات التجارية واحلقوق اجملاورة ستيفن  3

ىل الفرنس ية(، مكتبة حم1873؛ وتومس ويبسرت، معرض فيينا ادلويل لعام 544ص. و  59ص. ، 1975 مكة النقض، : تقرير مؤمتر الرباءات ادلويل )ُمرتمج اإ

 .21ص. ، 1877ابريس، 
ىل  1883(، يف مئوية اتفاقية ابريس، اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية من 1883انظر النص الأصيل ملعاهدة ابريس ) 4 ، منشور الويبو 1983اإ

 .216ص. ، (E)875 رمق
 .108-106ص. ، الطبعة الأوىل، 1880واثئق مؤمتر ابريس،  5

دمون فيدال186-518ص. و  48-47، ص. 1900و 1897مؤمتر بروكسل، واثئق  6 انيك، اتفاقية الاحتاد محلاية امللكية الصناعية -؛ ميش يل بيلتيي واإ

 .432-431وص.  178-171 ص.، 1902ومؤمترات املراجعة التالية، مكتبة مجعية اجملموعة العامة للقوانني والأحاكم، ابريس،  1883مارس  20املؤرخة 
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س امي اترخي بدء امحلاية ومدهتا.  ول 11(، ُطرح اقرتاح بتمكةل املادة 1911) واش نطنويف مؤمتر املراجعة املعقود يف  .8

ىل شطب احلمك ابعتباره غري رضوري واندر الاس تخدام من قبل العارضني. ولكن املؤمتر مل يتوّصل  7وقُدم اقرتاح أ خر يدعو اإ

ىل توافق يف ال راء ضافة لكميت "مناذج 11حول املسأأةل وقّرر ابلتايل الإبقاء عىل املادة  اإ  8املنفعة". يف نص التفاقية، مع اإ

ىل 11، أأبدت بعض البدلان عدم رضاها عن تطبيق املادة (1925ويف مؤمتر املراجعة املعقود يف لهاي ) .9 . وأأشارت اإ

ىل جانب ذكل فهيا امحلاية ورشوط أأن العارضني جيدون صعوبة يف حتديد البدلان اليت ُمنحت ، ُُسّل اختالف يف منحها. واإ

 ُ وحُبثت كذكل العالقة  9طبقة بشأأن اترخي بدء امحلاية ومدهتا وبشأأن الرشوط العامة والشلكية الواجب استيفاؤها.القوانني امل

، 11عدة اقرتاحات لتعديل املادة  وعىل الرمغ من تقدمي من اتفاقية ابريس. 4وحق الأولوية بناء عىل املادة  11 بني املادة

ىل تنظمي العالقة مع حق الأولوية مبوجب املادة  مل وذلكل الغرض، أأضيفت  4.10يوافق املؤمتر سوى عىل تعديل واحد يريم اإ

ىل احلمك. 3و 2 الفقراتن  اإ

رمسية أأو املعرتف املعارض ادلولية ال(، دارت املناقشات حول تعريف "1958ويف مؤمتر املراجعة املعقود يف لش بونة ) .10

ويف حني رأأت بعض الوفود أأن  11" وطبيعة امحلاية املؤقتة والوسائل املتاحة للمخرتعني لإثبات ذاتية السلع املعروضة.هبا رمسيا

ىل حيتاج احلمك  مادة متقادمة  11مزيد من التنقيح لتنظمي هاتني النقطتني الهامتني بشلك موّحد، اعتربت وفود أأخرى املادة اإ

 كام يه. 11شطب احلمك. ونظرا لنعدام التوافق يف ال راء، أأبقي عىل املادة  واقرتحت

ىل النظر يف  .11 ن جلنة العالمات مدعوة اإ اإ

 مرشوع الاس تبيان الوارد يف هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[

                                         
 .108-107ص. و  105ص. و  54-53ص. ، 1911ئق مؤمتر واش نطن، واث 7

 .280-279ص. ، 1911واثئق مؤمتر واش نطن،  8

 .256-255ص. ، 1925واثئق مؤمتر لهاي،  9

 .437-436وص.  352-351وص.  273-272وص.  262-259، ص. 1925واثئق مؤمتر لهاي،  10

 .459-447، ص. 1958واثئق مؤمتر لش بونة،  11
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 املرفق
 

 مرشوع اس تبيان

 العضو/املنظمة احلكومية ادلولية:ادلوةل 

 املكتب:

 الامس:

 املنصب:

 العنوان الإلكرتوين:

ىل القانون وممارس ته املُطبقني يف وليتمك القضائية.  الرجاء الإجابة عىل الأس ئةل التالية استنادا اإ

 الأس ئةل

 سؤال متهيدي )أأ(

ُ هل حيتوي القان .1 طبق يف وليتمك القضائية عىل أأحاكم حمّددة بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية ون امل

 من اتفاقية ابريس؟ 11مبوجب املادة 

 

 ل☐ نعم   ☐

 

ذا   بيان املرجع يُرىجنعم،  الإجابة تاكناإ
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 طبيعة التدبري (ب)

نفاذ املادة  .2  ابريس:من اتفاقية  11أأي تدبري )تدابري( يسمح ابإ

 

 1حق أأولوية لأغراض "املعارض"  ☐

 

يداع"  ☐ همال "لالإ  2فرتة اإ

 

 ذكرها يُرىج –تدابري أأخرى  ☐

 

 

 من اتفاقية ابريس ومدهتا 11اترخي بدء امحلاية املؤقتة املنصوص علهيا يف املادة  (ج)

 ما هو اترخي بدء امحلاية املؤقتة؟ .3

 

 اترخي افتتاح املعرض ☐

 

 التصممي الصناعي يف املعرضطبق علهيا اليت يندرج فهيا أأو يُ اترخي الكشف الأّول عن السلع  ☐

 

 يُرىج ذكره –اترخي أ خر  ☐

 

 

  

                                         
لغاايت هذا الاس تبيان، يُفهم من حق الأولية لأغراض "املعارض" حق الأولوية اذلي جيوز أأن يطالب به مودع فامي خيص طلب تسجيل تصممي   1

يداع براءة تصممي، عىل أأساس الكشف عن التصممي الصناعي يف معرض دويل رمسي أأو معرتف به رمسيا.  صناعي/اإ
يداع براءة تصممي، واليت ل يلحق لغاايت هذا الاس تبيان، يُفهم من فرت   2 يداع" الفرتة السابقة لإيداع طلب تسجيل تصممي صناعي/اإ ة الإهمال "لالإ

ىل  ذكل الكشف عن التصممي الصناعي خاللها أأي رضر جبدته و/أأو طابعه الأصيل، رشط استيفاء بعض الرشوط. ويف بعض الولايت القضائية، يُشار اإ

ليه بعبارة "اس تثناء عدم توفر اجلدة".الكشف بعبارة "الكشف غري الضار"  ؛ ويف ولايت قضائية أأخرى، يُشار اإ
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 ما يه مدة امحلاية املؤقتة؟ .4

 

 شهرا 12  ☐أأشهر  6 ☐

 

 يُرىج ذكرها -مدة أأخرى  ☐

 

 

 أأي اترخي يُؤخذ يف الاعتبار لتحديد هناية امحلاية املؤقتة؟ .5

 

يداع الطلب يف وليتمك القضائية ☐  اترخي اإ

 

ن وجدت ☐  اترخي الأولوية، اإ

 

 ذكرهيُرىج  –اترخي أ خر  ☐

 

 

 املعارض الرمسية أأو املعرتف هبا رمسيا (د)

 معايري راخسة لتحديد صفة "املعرض ادلويل الرمسي أأو املعرتف به رمسيا"؟هل توجد  .6

 

 ل☐ نعم   ☐

 

ذا   اكنت الإجابة ل، ملاذا؟اإ

 

ليه يف السؤال  ☐  ل يقترص عىل الكشف يف معرض دويل رمسي أأو معرتف به رمسيا 2التدبري املشار اإ

 

 ذكرهايُرىج  –معايري أأخرى  ☐
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ذا اكنت الإجابة نعم، ما يه تكل املعايري؟  اإ

 

 1928نومفرب  22املعرض خاضع لأحاكم التفاقية اخلاصة ابملعارض ادلولية املوقّعة يف ابريس بتارخي  ☐

 

 ذكرهايُرىج  –معايري أأخرى  ☐

 

اتحهتا للجمهور؟ ذا اكنت الإجابة نعم، كيف يمت نرش تكل املعايري أأو اإ  اإ

 

 املعايري منصوص علهيا يف الترشيع ☐

 

 املعايري منشورة يف نرشة/جمةل/جريدة رمسية ☐

 

 املعايري منشورة يف مبادئ توجهيية أأو أأدةل رمسية  ☐

 

 املعايري منشورة عىل موقع املكتب الإلكرتوين ☐

 

 يُرىج ذكرها -طرق أأخرى  ☐
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 الرشوط والبيّنات (ه)

 ؟2هل جيب أأن يطالب املودع رصاحة ابلس تفادة من التدبري املذكورة يف السؤال  .7

 

 ل ☐نعم   ☐

 

ذا اكنت الإجابة نعم، ما يه الرشوط الواجب استيفاؤها؟  اإ

 

 جيب أأن يطالب املودع حبق الأولوية لأغراض "املعارض" ☐

 

عالان يبنّي فيه أأن التصممي الصناعي ُكشف عنه يف أأحد املعارض يقدمجيب أأن  ☐  املودع اإ

 

عالان يطالب فيه ابلس تفادة من اس تثناء عدم توفر اجلدة يقدمجيب أأن  ☐  املودع اإ

 

 يُرىج ذكرها -أأخرى  رشوط ☐

 

ذا اكنت الإجابة نعم،  يداع املطلب/الإعالناإ  ؟مىت جيب اإ

يداعه مع الطلب ☐  جيب اإ

 

يداعه ☐  ذكره يُرىج –لحق  موعديف  جيوز اإ

 

 

 

ليه يف السؤال  يدفعهل جيب أأن  .8  ؟2املودع رسام لالس تفادة من التدبري املشار اإ

 

 ل ☐نعم   ☐

 

ذا اكنت الإجابة نعم،  ُ  ؟دفع الرمسمىت جيب اإ  املوعد ذكررىج ي
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 البيّنات الواثئقية الالزمة لإثبات الكشف عن تصممي صناعي يف أأحد املعارض؟ما يه  .9

 

 شهاد صادرة عن الهيئة اخملتصة ابملعرض املعين أأو البدل اذلي ُعقد فيه ☐

 

عالن من املودع ☐  اإ

 

 يُرىج ذكرها -أأخرى  بيّنات ☐

 

 

 ؟9بيّنات الواثئقية املذكورة يف السؤال لل  الإلزايم ضموناملما هو  .10

 

 امس املعرض ☐

 

 ماكن انعقاد املعرض ☐

 

 اترخي افتتاح املعرض ☐

 

 اترخي اختتام املعرض ☐

 

 طبق علهيا التصممي الصناعي يف املعرضاليت يندرج فهيا أأو يُ الكشف الأّول عن السلع اترخي  ☐

 

 امس الشخص )الأشخاص( اذلي كشف عن التصممي الصناعي يف املعرض ☐

 

 ذلي حيّدد التصممي الصناعي املكشوف عنه يف املعرضالإعالن ا ☐

 

 وصف التصممي الصناعي املكشوف عنه يف املعرض ☐

 

 طبق علهيا التصممي الصناعي، كام ُعرضت يف املعرضيندرج فهيا أأو يُ الصور الفوتوغرافية للسلع اليت  ☐
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 ذكرهيُرىج  - أ خر مضمون ☐

 

 

 

 ؟9تقدمي البيّنات الواثئقية املذكورة يف السؤال  جيبمىت  .11

 

 جيب تقدميها مع الطلب ☐

 

يداع الطلب، مضن همةل معّينة  ☐  املهةل ذكريُرىج  –جيوز تقدميها بعد اإ

 

جراء من قبل املكتب ☐ طار الرّد عىل اإ  جيوز تقدميها أأثناء معلية حفص الطلب يف اإ

 

 يُرىج ذكره  -موعد أ خر  ☐

 

 

 الفحص والتدوين (و)

ليه يف السؤال  .12 ، هل جيري املكتب حفصا لتحديد ما 2يف حال طالب أأحد املودعني ابلس تفادة من التدبري املشار اإ

ذا اكن الت  كشوف عنه يف املعرض مطابقا للتصممي الصناعي موضوع الطلب؟صممي الصناعي امل اإ

 

 ل ☐نعم   ☐

 

 

 ؟ة لتصممي صناعيامحلاية املؤقتة املمنوح يف السجلهل تُدّون  .13

 

 ل ☐نعم   ☐
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 مالحظات أأخرى (ز)

 من اتفاقية ابريس؟ 11هل دليمك أأية مالحظات أأخرى بشأأن املادة  .14

 

 ل ☐نعم   ☐

 

ذا اكنت الإجابة نعم  ذكرهايُرىج ، اإ

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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